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Структура та обсяг магістерської роботи. Наукова робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів та загальний, 

списку використаних джерел (79), 7 додатків (обсягом 41 сторінка). 

Основний зміст дипломної роботи викладено на 137 сторінках 

комп’ютерного тексту. Загальний обсяг магістерської (дипломної) роботи 

184 сторінки. 

Об’єкт дослідження: комунікативно-мовленнєва діяльність школярів. 

Предмет дослідження: процес формування комунікативної компетенції 

учнів п’ятого класу. 

Мета дослідження — визначити зміст та вихідні теоретичні положення 

корекційної роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвих умінь 

учнів в умовах спеціальної школи-інтернату. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан проблеми в сучасній педагогічній науці та практиці 

шкільного навчання. 

2. Обґрунтувати та розкрити теоретико-практичні засади формування 

комунікативної компетенції школярів у процесі спілкування. 



3. Визначити методи, прийоми, засоби корекційного навчання, 

орієнтованого на комунікативну його спрямованість. 

4. Експериментально перевірити ефективність запропонованої 

методики формування комунікативно-мовленнєвих умінь школярів в процесі 

корекційного навчання. 

Методи дослідження: теоретичні методи: метод структурно-системного 

аналізу (теоретичне обґрунтування проблеми); метод аналізу наукових праць 

(ознайомлення з науковими працями (статтями, монографіями), щоб 

одержати вихідний матеріал для написання наукової роботи); прогностичний 

метод (поширення висновків, здобутих унаслідок аналізу використаних 

джерел); емпіричні методи: метод спостереження (виявлення стану проблеми  

в теорії і практиці); метод педагогічного моніторингу (спостереження, 

оцінювання результатів колекційного навчання); педагогічний експеримент 

(наукове дослідження, яке припускає втручання в навчально - виховний 

процес з метою орієнтування на його комунікативну спрямованість). 

Практичне значення дослідження полягає у відборі методів, 

визначенні видів і відповідному доборі засобів (завдань, вправ) для 

формування комунікативних умінь в процесі спілкування. 

Упровадження результатів дослідження здійснювалось у процесі 

експериментального навчання у спеціальній школі - інтернаті м. 

Вознесенська (Миколаївська область). 

Апробація дослідження. Основні положення наукового дослідження 

обговорювались на науково - практичних конференціях навчального закладу 

(2019-2020 н.р.) З проблеми дослідження опубліковано наукові праці: 

«Комунікативна спрямованість навчання в процесі вивчення української 

мови»(2019); «Діалог як форма мовленнєвої діяльності» (2020). 

ВИСНОВКИ. У роботі відзначено, що мовлення посідає центральне 

місце в процесі психічного розвитку дитини і внутрішньо пов’язане з 

розвитком мислення й свідомленням загалом; має поліфункціональний 

характер, виконує комунікативну (засіб спілкування), інтелектуальну, або 



сигнікативну (засіб узагальнення), індикативну (засіб вказування на предмет) 

функції; мовлення — це психофізіологічний процес реалізації мови; мова є 

засобом спілкування, а мовлення — процесом спілкування. 

У дослідженні доведено, що на етапах мовленнєвого розвитку дитини 

пріоритет належить організації мовленнєвої діяльності у процесі 

спілкування, провідною метою якої є розвиток правильного мовлення 

(фонетична, граматична правильність, лексичне багатство, зв'язність (діалог, 

монолог, полілог), мовлення відповідно до якісних психічних новоутворень 

вікового періоду (діалогічне, ситуативне), а також створення педагогом 

відповідних умов — життєвих мовленнєвих ситуацій для реалізації 

означених видів і форм мовлення. 

Процес формування культури мовлення і спілкування включав виховання 

навичок літературного спілкування, пропагування і засвоєння літературних 

норм у слововживанні, граматичному оформленні мовлення, у вимові та 

наголошуванні. Процес засвоєння норм літературної мови і формуванням 

мовленнєвих умінь і навичок пов’язували із застосуванням знання мови: 

школярі розвивали навички вживання мови для мислення і спілкування. У 

ході опрацювання наукової літератури встановлено: процес розвитку 

здібності до спілкування 1) охоплює розвиток навичок і вмінь спілкуватися 

на основі формування в дітей уміння розуміти мовлення на слух 

(комунікативне ядро); 2) включає: опанування засобів спілкування 

(збагачення комунікативного ядра); систематизацію набутих знань, умінь та 

навичок спілкування; удосконалення вміння самостійно ставити і 

розв’язувати задачі в різних ситуаціях спілкування. 

Відбір і відпрацювання мовленнєвого (фонетичного, лексичного і 

граматичного) матеріалу для спілкування в ході експериментального 

навчання здійснювали у відповідності зі спеціальною (з розвитку здібності до 

спілкування) та навчальною (предметною) програмами. Комунікативна 

спрямованість корекційного навчання передбачала логічний, послідовний 



вихід на розв’язання не лише завдання набуття мовленнєвих умінь та 

навичок, а передусім — на формування здібності реалізувати той чи той 

комунікативний намір, орієнтуватись у ситуації спілкування, в умовах 

комунікативних задач. 

Умовами, без дотримання яких мовленнєва діяльність неможлива, 

виступали: потреба у висловлюванні, зміст мовлення, засоби мови. 

Головним завданням спеціального навчання діалогічного мовлення було 

оволодіння учнями навичками мовленнєвого спілкування, що передбачало 

розвиток у них розуміння мовлення оточення, накопичення мовних засобів, 

засвоєння різних форм спілкування. 

Одним із засобів формування комунікативно-мовленнєвої діяльності 

виступала мовленнєва ситуація — динамічна система взаємовідносин тих, 

хто спілкується, яка базується на відображенні об’єктів і подій зовнішнього 

світу, породжує потребу до цілеспрямованої діяльності у вирішенні 

мовленнєво-мисленнєвих задач і живить цю діяльність. 

Комунікативна спрямованість корекційного навчання передбачала 

використання мовленнєвих вправ. Важливою особливістю мовленнєвих 

вправ є їх спрямованість на наближення навчальної діяльності до реального 

спілкування. Словесна вправа, як багаторазове виконання дітьми певних 

мовленнєвих дій, сприяла виробленню та вдосконаленню мовленнєвих умінь 

і навичок. 

Дібрані мовленнєві вправи забезпечували організацію 

взаємопов’язаних навчальних дій, розміщених у порядку зростання 

мовленнєвих або операційних труднощів з урахуванням 

послідовності становлення мовленнєвих умінь, навичок і характеру 

наявних актів мовлення. 

Підсумовуючи зазначаємо: серед багатьох важливих завдань виховання і 

навчання дітей навчання рідної мови, мовленнєвого спілкування — одне з 

провідних. Це загальне завдання складається з ряду спеціальних часткових 

завдань: виховання звукової культури мовлення, збагачення, закріплення та 



активізація словника, удосконалення граматичної правильності мовлення, 

формування розмовного (діалогічного) мовлення, розвитку зв’язного 

мовлення, виховання інтересу до рідного слова. 

У школі оволодівають найважливішою формою мовленнєвого 

спілкування — усним мовленням. Мовленнєве спілкування — у його 

повному вигляді — це розуміння мовлення й активне його використання. 

Експериментальне дослідження завершено, ефективність його доведено, 

завдання виконано, гіпотезу підтверджено. 

Ключові слова:  мовленнєве спілкування, мовленнєво-мисленнєві 

задачі, комунікативні компетенції. 
 


